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Informace pro občany: 

 

Kompostéry: 

Žádost o dotaci na kompostéry dopadla úspěšně. Bohužel se celá záležitost 

značně protáhla, ale nebylo v naší moci něco ovlivnit. 

Štěpkovač, který byl požadován současně s kompostéry již máme.  

U kompostérů se vyřizují poslední formality, číslování, seznamy a smlouvy o 

výpůjčce a následném darování. 

Po dodání kompostérů vás postupně vyzveme k jejich odběru.   

 

Oprava komunikací: 

Probíhá 3. etapa opravy hlavní komunikace E 273 od křižovatky Luka k poště v Oknech. 

Zároveň se rozšiřuje mostek u pana Kaňkovského. 

Oficiální ukončení této akce je naplánované na 18.8.2017. 

Začátkem srpna nám stejná firma, FIRESTA a.s., provede opravu komunikace k nádraží. 

Při konečné pokládce asfaltu na komunikaci od pošty směrem na Luka bude 1 den 

komunikace uzavřená. Termín uzavírky vyhlásíme rozhlasem.. 

 

OBECNÍ LES: 

Odkrytím lesa po vichřici v roce 2016 se stromy snadno vyvrátí. 

Pod Tachovem probíhá těžba polomů a vyvrácených stromů harvestorovou technologií.  

Pod Lukama bude vývraty těžit pan M. Markvart. Většina dřeva se převeze na dvůr Atmos 

k prodeji pro občany.  

Cena měkké dřevo – 600,-Kč za metr.  

Cena tvrdé dřevo    - 700,-Kč za metr. 
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 PRÁCE V OBCI: 

V Mateřské škole probíhá oprava podlah v 1. patře budovy. 

V  Základní škole pokládají pracovníci VPP zámkovou dlažbu k zádnímu vchodu budovy. 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 21.6.2017:  

Přítomno: 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni. 

Usn. č. 64/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                     zajistí: starostka             
 
Usn. č. 65/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Michal Grolmus, paní 
Helena Čápová. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č. 66/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 67/2017 

Zastupitelstvo obce  projednalo žádost o koupi pozemku p.č. 301/35 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o 
pozemek p.č. 301/35 – trvalý travní porost o výměře 747 m2, zapsaného na LV 1 v 
katastrálním území Okna v Podbezdězí. 
Navržená cena 200,-Kč/1m2.  
Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce 
Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 

Usn. č.68/2017 

Zastupitelstvo obce  projednalo žádosti o odkoupení pozemku p.č. 921 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložit tento bod programu na příští zasedání zastupitelstva 
obce Okna. 
Důvod: Vyjasnění vlastnictví okolních pozemků, aby nedošlo k zamezení přístupu na 
pozemek. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č.69/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje partnerskou smlouvu  o zajištění majetkových a provozních 
náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“ dle 
předloženého znění. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
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Usn. č.70/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Podralsko  a 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu  za rok 2016. 

 

Usn. č.71/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Máchův kraj a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016. 

 
Usn. č.72/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost  ředitelky ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, Mgr. Ivety 
Myškové, o navýšení rozpočtu z důvodu nákupu elektrických spotřebičů do kuchyně v MŠ. 
Staré spotřebiče dosloužily. 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Základní a Mateřskou školu v Oknech, 
příspěvkovou organizaci o částku 60 000,-Kč. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č.73/2017 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky hospodaření k 31.5.2017. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2017, kde byl navýšen rozpočet ve 

výdajové části o 60 000,-Kč s tím, že záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 ) 

– změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 

Ostatní změny jsou pouze přesuny položek.  

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: Palusková 
 
Usn. č.74/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 378/3 o výměřě 320 m2,   druh pozemku 
vodní plocha, způsob využití zamokřená půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 12 800,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: P.Š. Okna 51. 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do katastru nemovitostí. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 

Usn. č.75/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.  st.105 o výměřě 1034 m2,   druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí za 
cenu 103 400,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: K.H. Okna 10. 
 
 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do katastru nemovitostí. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červenci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

Hana Müllerová 

Blahopřejeme 

 

Usn. č.76/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo využití služby, spočívající ve svozu nepotřebných funkčních 

výrobků od našich občanů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložit tento bod programu na příští zasedání zastupitelstva 
obce Okna. 
Důvod: Zjištění podmínek za kterých bude svoz firmou FRENDS s.r.o., IČO 01732455, probíhat 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 

Usn. č.77/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na výkon veřejné služby v obci Okna. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 

Usn. č.78/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu  

„Revitalizace zeleně v obci Okna“. 

Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: pan Michal Grolmus, 

pan Libor Henc, paní Eva Müllerová. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 

 

Příští veřejné zasedání ZO Okna se koná 26.7.2017 od 17.00 hodin na OÚ. 

 

                                                                                                                          Eva Müllerova 
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